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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 Tato bakalářská práce demonstruje na příkladu postupy geostatistického lineárního 

modelování. Rozsah zkoumání a analýz pokrývá celou kapitolu předmětu Prostorové analýzy 

dat vyučovaného na VŠB-TU Ostrava. V současné době probíhá výuka v programu GeoEAS, 

který by měl ISATIS v budoucnu nahradit. Bakalářská práce je rozdělena do několika častí,  

jeţ například popisují teorii geostatistických analýz, data a práci v prostředí ISATIS. Dále 

je pak prezentován návod, který bude slouţit jako vodítko pro samostanou práci studentů. 

Na závěr jsou porovnány výsledky modelování provedených v dalších programech 

umoţňujících geostatistické zpracování dat. 

Klíčová slova: geostatistika, návod, ISATIS, modelování, znečištění 

 

ANOTATION OF THESIS 

This work demonstrates geostatistics linear modeling procedures on example. The 

coverage of investigation and analysis extending the whole chapter of spatial data analysis 

course, which is taught at the Technical University of Ostrava. Current education is realized 

by software GeoEAS which should be replaced by ISATIS. The thesis is divided into several 

parts, for example, to describe the theory of geostatistical analysis, data and work 

in an ISATIS environment. Further is presented a guide which will serve as a lead for separate 

work of students. In conclusion are compared the results of other programs which are allowed 

for geostatistical data procesing. 

Key words: geostatistics, guide, ISATIS, modeling, polution 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČESKÉ ZKRATKY 

ZS   Základní Soubor 

GIS   Geografický Informační Systém 

As   Arzén 

Cd   Kadmium 

Pb   Olovo 

PAD   Prostorové analýzy dat 

 

CIZOJAZYČNÉ ZKRATKY 

 

GEOEAS  Geostatistical Environmental Assessment Software 

BLUE   Best Linear Unbiased Estimator 

MS   Microsoft 

XLS   Excel Worksheet 

Std. Dev.  Standard deviation 

Q-Q Plot  Quantile - Quantile Plot 

NST   Normal Score Transformation 
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Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na popis, jak zacházet s některými nástroji 

programu ISATIS a seznámit čtenáře s lineární geostatistikou, postupy tvorby a zpracování 

digitálního modelu znečištění půdy. Dále jsou prezentovány výsledky z dalších dvou různých 

programových produktů, jejich hodnocení a hodnocení uţivatelského prostředí a moţností 

těchto produktů. 

První část této práce se věnuje vybraným matematickým charakteristikám 

a geostatistice. Bez jejich znalosti není moţné porozumět k čemu samotné nástroje ISATISu 

slouţí, natoţ např. výsledkům analýz. Další část je věnována představení pouţitého software 

při tvorbě této práce a ukázce dat. Data ukazují obsahy jedovatých kovů v místech vrtů 

na blíţe neurčeném místě. Poslední částí je podrobný popis jednotlivých kroků, vedoucích 

k vytvoření digitálního modelu znečištění půdy a prezentace výsledků této bakalářské práce. 
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1. Cíle práce 

Cílem této práce je vytvoření návodu k potřebám cvičení z předmětu prostorové 

analýzy dat. Konkrétně se to týká podkapitoly geostatistika, kde jsou cvičení prováděna v dnes 

jiţ archaickém produktu GeoEAS a který by měl ISATIS ve výuce nahradit. Části návodu 

obsahují, seznámení se s pracovním prostředím, exploratorní analýzu dat, transformaci dat, 

výběr vhodného teoretického modelu a vytvoření digitálního modelu. 

Porovnání digitálních modelů půdního znečištění vytvořených v produktech GeoEAS, 

ISATIS a ArcGIS Geostatistical Analyst a porovnání moţností těchto produktů. 
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2.  Matematické statistické charakteristiky 

Protoţe je znalost matematických statistických charakteristik a pojmů klíčová pro 

pochopení geostatistických analýz, budeme se jí věnovat hned na úvod. Cílem této kapitoly 

není obsáhnout celé učivo matematické statistiky, ale jen ty části, které jsou potřebné 

pro absolvování cviční z prostorových analýz dat. 

2.1. Úvod 

 Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky. 

Její nejrozšířenější část, tzv. matematická statistika, se zabývá metodami získávání, 

zpracování a vyhodnocování hromadných dat (tzn. údajů o vlastnostech velkého počtu jedinců 

- osob, věcí či jevů).  

Podle pouţitých metod práce dělíme matematickou statistiku na  

 deskriptivní, popisnou statistiku - zabývá se efektivním získáváním ukazatelů, 

které poskytují obraz zkoumaného jevu;  

 statistickou indukci (matematickou statistiku v uţším smyslu) - řeší problémy 

zobecňování výsledků získaných popisem statistického souboru. 

2.2. Statistický soubor s jedním argumentem - základní pojmy 

 Statistický soubor je mnoţina všech předmětů pozorování (osob, věcí, jevů, ...) 

shromáţděných na základě toho, ţe mají společné vlastnosti. [1] 

 Statistická jednotka nám představuje jednotlivé prvky, elementy statistického 

souboru.[1] 

 Výběrový soubor, náhodný výběr slouţí ke studiu ZS, protoţe většinou není moţné, 

nebo účelné zkoumat všechny statistické jednotky ZS. [1] 

 Rozsah souboru N nám udává počet všech prvků statistického souboru[1]. 
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 Statistický znak je vyjádřením určité vlastnosti statistických jednotek (prvků mnoţin) 

sledovaného statistického souboru; slouţí k charakterizování sledovaného hromadného 

jevu-vlastnosti daného statistického souboru. Znak (argument) souboru se zpravidla 

značí x. Jednotlivé údaje znaku se nazývají hodnoty znaku, značí se x1, x2, xN, kde N 

je rozsah souboru. [1] 

 Variační obor argumentu X je interval  xm , xM , kde 𝑥𝑚 = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖  a 𝑥𝑀 =

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖). [1] 

 Variační rozpětí argumentu X je hodnota 𝑅 = 𝑥𝑀 − 𝑥𝑚  . [1] 

 𝒇𝒊 je absolutní četnost hodnoty 𝒙𝒊, jestliţe se hodnota 𝑥𝑖  v souboru vyskytne 𝑓𝑖-krát. 

[1] 

 Relativní četnost hodnoty 𝑥𝑖  je hodnota 𝜑𝑖 =
𝑓𝑖

𝑁
. [1] 

 Kumulativní četnost do 𝑥𝑖  je hodnota 𝐹𝑖 =  𝑓𝑘
𝑖
𝑘=1 . [1] 

 Relativní kumulativní četnost do 𝑥𝑖  je hodnota 𝛷𝑖 =
𝐹𝑖

𝑁
. [1] 

2.3. Charakteristiky statistického souboru s jedním argumentem 

 Existuje několik charakteristik, uvedeme si nejdůleţitějsí z nich. První jsou 

charakteristiky polohy, jeţ jsou nejdůleţitější. Další skupiny charakteristik jimiţ se budeme 

zabývat tvoří charakteristiky variability, momentové charakteristiky, ukazatele šikmosti 

a špičatosti. 

2.3.1. Charakteristiky polohy 

 Empirická střední hodnota je 𝑥 =
1

𝑁
 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑖  . [1] 

 Modus statistického souboru Mo(x) je ta hodnota argumentu X, která má největší 

absolutní četnost. [1] 
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 Medián statistického souboru Me(x) je ta hodnota argumentu X, která rozděluje soubor 

uspořádaný na dvě části o stejném počtu prvku. Má-li soubor sudý počet prvků, 

povaţuje se za medián průměrná hodnota prostředních dvou. [1] 

 Empirický p-kvantil je taková hodnota 𝑥𝑝 , pro kterou platí, ţe 100p procent prvků 

souboru je nanejvýš rovných 𝑥𝑝 . Nejčastěji pouţívanými kvantily jsou kvartily, decily 

a percentily. [1] 

2.3.2. Charakteristiky variability 

 Empirický rozptyl (empirická disperze) je dán vztahem 𝑠𝑥
2 = 𝐷 𝑥 =

1

𝑁
 𝑓𝑖(𝑥𝑖 −𝑖

−𝑥)2. Udává do jaké míry jsou hodnoty rozptýleny okolo střední hodnoty. [1] 

 Empirická směrodatná (standardní) odchylka je 𝑠𝑥 =  𝐷(𝑥) a měří rozptýlenost 

kolem průměru. V případě ţe se  𝑠 = 0 se všechna data rovnají stejné hodnotě. Je také 

silně závislá na extrémních hodnotách. Ve chvíli kdy jsou data silně zešikmená 

nám směrodatná odchylka neposkytuje dobrou informaci o rozptýlenosti dat.[1] 

 Průměrná odchylka je určena vztahem 𝑑 =
1

𝑁
 𝑓𝑖  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑖 . [1] 

 Variační koeficient je dán vztahem 𝒗 =
𝒔𝒙

𝒙 
 a často se udává v procentech. Pouţíváme 

jej v případě, kdy chceme posoudit relativní velikost rozptýlení dat vzhledem 

k průměru. Počítáme ho, kdyţ chceme porovnat rozptýlenost dat skupin měření stejné 

proměnné s různým průměrem. [1] 

2.3.3. Ukazatele šikmosti a špičatosti 

Normované momenty lze pouţít k výpočtu ukazatelů šikmosti a špičatosti. 

 

 Empirický koeficient šikmosti 𝐴𝑥 = 𝑛 =
𝑛3

𝑠3  vyjadřuje, do jaké míry a na kterou stranu 

je rozloţení zešikmeno, nebo jestli je symetrické. Pro koeficient asymetrie 𝐴 = 0 
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je rozloţení symetrické. V případě zešikmení vlevo kdy 𝐴 < 0 je rozdělení dat v 

souboru pravostranné, naopak je tomu v případě, kdy koeficient asymetrie nabývá 

kladných hodnot. [1] 

 Empirický exces (koeficient špičatosti) 𝒆 = 𝒏 𝟒 − 𝟑 =
𝒏𝟒

𝒔𝟒
− 𝟑 informuje 

o koncentrovanosti hodnot kolem střední hodnoty. [1] 

 

Obrázek 1: význam hodnot koeficientu špičatosti[1] 

 

2.4. Vhodná rozdělení statistické distribuce sledované veličiny 

 Prvním krokem při geostatistické analýze by mělo být ověření statistické distribuce 

sledované veličiny. Většina metod v geostatistice předpokládá normální distribuci známých 

hodnot a pouţívá lineární metody. V případě jiného typu distribuce se provádí transformace 

hodnot (normalizace dat) nebo se pouţívají nelineární, často neparametrické metody 

(např. indikátorové techniky).[2] 
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2.4.1. Normální rozdělení 𝑵(µ, 𝝈𝟐) 

Označováno také za obecné normální rozdělení, nebo Gaussovo rozdělení (můţe být 

označováno téţ za rozdělení zvonovitého tvaru - bell curve). Pro účely geostitistiky je velmi 

důleţité, protoţe se mu mnoho jiných rozdělení blíţí a porovnáváme jej s ním. Také je moţno 

řadu jiných rozdělení nahradit normálním rozdělením. To se provádí pomocí transformace 

hodnot, o čemţ aţ níţe.[1] 

 

Definice z oblasti rozdělení pravděpodobnosti zní takto: 

Náhodná veličina X má normální rozdělení 𝑁(µ, 𝜎2) právě tehdy, kdyţ má hustota 

pravděpodobnosti tvar  

    𝑓 𝑥 =
1

𝜎∗ 2𝜋
∗ 𝑒−

1

2
(
𝑥−µ

𝜎
)2

 𝑝𝑟𝑜 𝑥 ∈ (−∞, ∞)[1] 

 Grafem hustoty pravděpodobnosti je tzv. Gaussova (Gaussova-Lplaceova) křivka. 

Parametr µ určuje, kde má křivka maximum, parametr σ určuje, jak jsou po obou stranách 

od hodnoty µ vzdáleny inflexní body, tedy jak je křivka roztaţena do šířky.[1] 

 

 

Obrázek 2: graf hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení[1] 
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 Distribuční funkce má tvar F 𝑥 =  
1

𝜎∗ 2𝜋
∗ 𝑒−

1

2
(
𝑡−µ

𝜎
)2∞

−∞
𝑑𝑡  𝑝𝑟𝑜 𝑥 ∈ (−∞, ∞).[1] 

 

Obrázek 3: graf distribuční funkce[1] 

3. Induktivní statistika 

 Hlavní síla statistiky se projeví při práci se soubory, jejichţ všechny prvky nejsou 

známy. Buď je jich tolik, ţe je prakticky nemoţné, neefektvní a příliš finančně náročne 

všechny údaje získat, nebo by to třeba šlo, ale statistický soubor by tím byl zničen (např. 

při destrukčních zkouškách výrobků). [1] 

 

 Základní soubor, populace (ZS) je konečný nebo nekonečný soubor všech moţných 

(teoreticky dosaţitelných) hodnot náhodné veličiny. Hodnoty v diskrétním případě a 

intervaly hodnot ve spojitém případě se vyskytují ve shodě s určitým rozdělením 

pravděpodobnosti náhodné veličiny. [1] 

 Reprezentativní výběr je samozřejmě nejlepším výběrem, který nejlépe 

charakterizuje ZS. Často ovšem nejsme schopni takový výběr zajistit, protoţe neznáme 

všechny vlastnosti ZS. [1] 

 Výběrový soubor, náhodný výběr slouţí ke studiu ZS, protoţe většinou není moţné, 

nebo účelné zkoumat všechny statistické jednotky ZS. Existuje několik moţností 

jak takový výběr udělat za určitých podmínek. (Dále v Pravděpodobnost a statistika) 
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 Principem induktivní statistiky je získávání odhadů parametrů ZS za pomocí hodnot 

vypočtených z náhodného výběru. Tyto parametry se dělí na bodové a intervalové, přičemţ 

pomocí intervalových odhadů parametrů jsme schopní zjistit s jakou pravděpodobností leţí 

hledaná veličina v určitém intervalu. Tou můţe být střední hodnota, nebo intervalový odhad 

rozptylu. K získání bodových odhadů se pouţívají metody momentů a metoda maximální 

věrohodnosti. (Dále v Pravděpodobnost a statistika) 
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3.1. Regrese a korelace 

Podle [5] se provádí v případě, kdy je potřeba nalézt, zkoumat a ohodnotit závislosti 

mezi dvěma a více náhodnými veličinami. Náhodné veličiny (X,Y) - dvourozměrný náhodný 

vektor - mohou mít následující vztah  

 deterministická (funkční) závislost 

 statistická (stochastická) závislost 

 nezávislost (veličiny se navzájem neovlivňují) 

Pro potřeby této práce budeme zjišťovat statistickou závislost, kdy jedna veličina 

ovlivňuje druhou, projevuje se obecná tendence a tato závislost má různý stupeň od silné 

po slabou. [5] 

Podle [1] hledáme vyjádření této statistické závislosti nejlepším funkčním předpisem. 

Nejjednodušší je předpoklad lineární regrese (závislosti) 𝑌 = 𝑎 + 𝑋𝑏. Kritériem pro nejlepší 

funkční předpis je minimalizace sumy kvadrátů odchylek empirických hodnot y 

od teoretických hodnot získaných pomocí předpisu Y. 

 

 

Obrázek 4:Metoda nejmenších čtverců [5] 

 Podle [5] jde o to, nahradit empirické hodnoty 𝑦𝑖  hodnotami vyrovnanými 𝑦 𝑖 , 

na základě čehoţ je moţné dostat více řešení, tedy více přimek popisujicích závislost. Pro 



Jiří Paloch: Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS 

 

2010 11 

volbu nejlepší regresní funkce  existuje kritérium :   𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖 =  𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1 = 0𝑛

𝑖=1 , tato 

podmínka, jak uţ vyplývá ze samotné metody, nevede k jednoznačnému řešení. 

Pomocí regresní analýzy lze tedy získát přehled o závislosti jedné veličiny na druhé, 

to je vyjádřeno jednak regresním vztahem 𝑌 = 𝑎 + 𝑋𝑏 a jednak vizuální interpretací grafu 

závislostí. Platí pravidlo, ţe pokud zaměníme veličiny na osách, průběh regresní závislosti 

se nezmění, ale konstanty a a b rovnice přímky, určující regresní vztah, mohou nabývat 

niţších hodnot. Pak tedy preferujeme tu s niţšími hodnotami. 

 

Obrázek 5: Interpretace regresního vztahu mezi dvěma veličinami 

 

Obrázek 6: zobrazení regresních rovnicí v ISATIS 

Koeficient korelace udává, měří vhodnost lineární funkce vyjádřit statistickou závislost 

mezi veličinami. Nábývá hodnot v rozmezí  −1,1 , čím je hodnota koeficientu blíţe 
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ke krajním hodnotám, tím je závislost silnější. V případě, kdy by všechny body leţely na 

regresní přímce, by byla závislost přesně lineární a koeficient korelace by nabýval hodnoty -1, 

nebo 1. [1] 

4. Geostatistika 

Geostatistika slouţí k popisování a oceňování přírodních objektů. Tato vědní disciplína 

je zaloţena na teorii regionalizované proměnné a náhodné funkce.[4] 

Prostorová (regionalizovaná) proměnná představuje veličinu, která je funkcí polohy, 

tj. např. souřadnic X Y Z. Kaţdemu bodu ve vymezeném prostoru můţe být přiřazena hodnota 

veličiny, která je obecně sloţena ze: 

 Hlavní části, tou je systematická 𝑈𝑘 = 𝑓𝑘(𝑋, 𝑌, 𝑍), nebo také strukturní sloţka. Je dána 

jako funkce souřadnic a je předmětem zkoumání, popisu a interpretace. 

 Náhodné sloţky, ta je realizací náhodných vlivů, tedy šumu. 

 Vzhledem k tomu, ţe není moţné zajistit měření, či pozorování ve všech bodech 

zkoumaného prostoru, tedy máme velmi malý počet realizací veličiny a také k prostorové 

variabilitě těchto veličin je příme zkoumání 𝑈𝑘 = 𝑓𝑘(𝑋, 𝑌, 𝑍) prakticky vyloučené. Díky 

funkční závislosti hodnoty sledované veličiny na její poloze lze očekávat, ţe mezi těmito 

jednotlivými hodnotami bude vzájemná závislost. Z toho vyplývá, ţe se tato závislost bude 

měnit společně se vzáleností, která je mezi sledovanými hodnotami sledované veličiny. 

Logicky pak, čím jsou pozorované hodnoty blíţe, tím je variabilita mezi nimi menší, naopak 

s rostoucí vzdáleností se bude variabilita zvyšovat aţ po určitou hranici. Hranice maximální 

variability hodnot ve sledovaném poli lze nejsnáze určit statistickým rozptylem hodnot 

sledované veličiny. Jinými slovy, jde o korelaci hodnot sledované veličiny, konkrétněji, pokud 

je velikost korelace závislá na vzdálenosti pozorování jedná se o autokorelaci.[2] 

 Mezi hlavní nástroje geostatistiky patří strukturální analýza, jeţ se snaţí popsat 

chování prostorové proměnné. Dalším nástrojem, který při geostatistické analýze navazuje 

na strukturální analýzu, jsou lokální odhady hodnoty proměnné, zkráceně, krigování.[2] 



Jiří Paloch: Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS 

 

2010 13 

4.1. Strukturální funkce 

Podle [6] slouţí strukturální funkce pro vizualizaci, modelování a průzkum prostorové 

autokorelace prostorově proměnné veličiny. Existuje několik typů strukturálních funkcí, 

přičemţ všechny slouţí k popisu a analýze variability proměnné ve studovaném poli. 

 

Typy strukturálních funkcí podle [6]: 

 semivariační funkce 

 kovariační (autokorelační) funkce 

 korelogram (normovaná kovariační funkce) 

 relativní semivariogram (snaţí se kompenzovat proporcionální efekt) 

 neergodický semivariogram (snaţí se kompenzovat vliv trendu) 

Pro potřeby strukturální analýzy prováděné v této práci je nejdůleţitější strukturální 

funkcí první z výčtu.  

4.1.1. Semivariační funkce 

Vyjadřuje, jak se mění proměnná U mezi místem x a místem (x+h), mezi nimiţ 

je vzdálenost h. Měření se týká změn druhého řádu - variability. Je nutné zvolit vhodný 

způsob výběru hodnot ve výpočtu. Semivariogram se dá počitat jednak pro hodnoty 

zaznamenané na linii a samozřejmě pro hodnoty rozmístěné v ploše. 

 

 𝛾(ℎ) =
1

2𝑛ℎ
  𝑢(𝑥) − 𝑢(𝑥 + ℎ) 2

𝑛ℎ
  

kde 𝑛ℎ  je počet párů kroku do vzdálenosti h. [2]  

 

Zde je znázorněn experimentální semivariogram, kaţdý bod představuje jeden krok 

výpočtu a hodnota u něj zaznačená udává počet párů do něj zahrnutých. 
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Obrázek 7: Ukázka experimentálního semivariogramu 

4.2. Teoretické modely semivariogramu. 

Pro intepretaci vypočtených hodnot strukturální funkce je nutné nalézt vhodný 

teoretický model. Ten se nalezne tak, ţe bodově odhadnutý semivariogram je aproximován 

teoretickým modelem semivariogramu. 

4.2.1. Přechodové modely 

Podle [6] je u těchto modelů zřejmé, ţe shoda mezi zjištěnými hodnotami je vysoká 

v případech, kdy je vzdálenost mezi nimi malá. Shoda mezi hodnotami se zmenšuje s rostoucí 

vzdáleností mezi výskyty těchto hodnot. V určité vzdálenosti, typické pro kaţdy jednotlivý 

případ, se neshoda mezi zjištěnými hodnotami stabilizuje kolem hodnoty statistického 

rozptylu těchto hodnot. V semivariogramu je tato hodnota označována jako práh.   
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Obrázek 8: Sférický model semivariogramu, upraveno podle [6] 

 

Obrázek 9: Kvadratický model semivariogramu, upraveno podle [6] 
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Obrázek 10: Exponenciální model semivariogramu, upraveno podle [6] 

 

 

Obrázek 11: Gausovský model semivariogramu, upraveno podle [6] 

Podrobnější informace o zbývajících v [6] nebo [2]. 

 Cirkulární 

 Pentasférický 

 Lineární model s prahem 



Jiří Paloch: Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS 

 

2010 17 

4.2.2. Modely bez přechodu 

Je extrémním případem klasického přechodového modelu. Často se vyskytne 

v případě, kdy je variabilita ve zkoumaném poli výrazně niţší neţ je rozsah a detail našeho 

zkoumání. Projevuje se tím, ţe se u něj nevyskytuje ţádná oblast stabilizace křivky 

semivariogramu.[2] 

 

 Lineární model 

 Logaritmický model 

 Náhodný model 

Více o těchto modelech v [6] nebo [2]. 

4.2.3. Oscilační modely 

Vyskytuje se zejména u polí, kde jsou znatelné pásy s vyššími a niţšími hodnotami. 

Takové pole označujeme jako nehomogenní, průměrná šířka pásu můţe být odhadnuta podle 

rozměru poloviny periody vlny. Projevuje se zde nestabilita a nepouţívá se pro odvození 

parametrů pro krigování.[2] 

 

 Sinový model 

 Kosinový model 

Podrobnější informace o těchto dvou modelech jsou v [6]. 

 

4.2.4. Složené modely 

V případě, kdy se výskyt bodů v semivariogramu nedá pokrýt některým z předešlých 

modelů je moţné pouţít sloţeného modelu. Ten vzniká jednoduchým skládáním různých 

teoretických modelů semivariogramu tak, ţe kaţdému zdroji variability odpovídá jeden vlastní 

typ. Díky sloţenému modelu lze vysvětlit také zbytkový rozptyl.[2] 
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4.3. Intepretace teoretického modelu semivariogramu 

Způsob, jakým rostou hodnoty teoretického semivariogramu se vzdáleností odpovídá 

tomu, jak rychle klesá korelace vzorků s narůstající vzdáleností. V případě stacionární 

náhodné funkce po dosaţení limitní hodnoty (prahu) přestává existovat jakákoliv korelace 

mezi vzorky. Práh je oblast stabilizace křivky teoretického semivariogramu, tedy vyrovnání 

hodnot v ose 𝛾ℎ . V případě, ţe je rozptyl menší neţ vzorkovací vzdálenost, nebo je měření 

hrubé, vzniká tkz. zbytkový rozptyl 𝐶0. Ten se projevuje tak, ţe dojde k posunu 

semivariogramu na ose 𝛾ℎ  směrem od počátku. Jestliţe se v teoretickém modelu 

semivariogramu pouţije zbytkový rozptyl, jedná se o úlohu aproximační. Dosah udává zónu 

vlivu a určuje vzdálenost, kdy dojde k dosaţení statistického rozptylu. Rozpětí je vzdálenost 

k průsečíku prahu s přímkou proloţenou počátečními body experimentálního semivariogramu. 

[7] 

 

Obrázek 12: Interpretace variogramu 
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4.3.1. Strukturální analýza 

V tomto kroku geostatistického modelování jsou shrnuty všechny poznatky 

z předešlých kapitol. Je velice důleţité správně odhadnout parametry strukturální funkce, 

na jejichţ základě je následně vybrán vhodný teoretický model a ten posléze konstruován. 

Cílem je popsat charakteristiku studovaného pole. Jedná se o velice individuální proces, 

obrázek níţe popisuje některé z charakteristik. 

 

Obrázek 13: Strukturální vlastnosti [4] 

4.3.2. Charakteristiky zkoumaného pole 

Podle [6] je rozdělení a popis následující. 

 

 Kontinuita pole - u přechodových modelů je vyjádřena dosahem 

semivariogramu, u pole s větší kontinuitou tedy předpokládáme větší dosah 

prostorové korelace mezi hodnotami. 

 Nehomogenita pole - značí střídání pásů s vyšími a niţšími hodnotami, 

projevuje se výskytem oscilačního typu semivariogramu. 
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 Nestacionarita pole -  projevuje se parabolickou deformací semivariogramu, 

zejména v oblasti prahu. Je to důkaz změn průměrné hodnoty sledované 

veličiny v poli. 

 Anizotropie pole - popisuje se pomocí směrových semivariogramů a nastává 

v případech, kdy variabilita studovaného jevu vykazuje směrovou závislost. 

4.3.3. Anizotropie 

Rozdíl mezi izotropním a anizotropním polem je, ţe při vyhodnocování dosahu 

korelace hodnot u druhého jmenovaného záleţí na směru, tedy je dosah korelace pro různé 

směry jinak vzdálený. 

Studium anizotropie provádíme tak, ţe vypočteme teoretické semivariogramy pro 

různé, významné, směry (minimálně 4 směry). Tyto semivariogramy se snaţíme intepretovat 

stejným teoretickým modelem, stejnou hodnotou prahu a zbytkového rozptylu, jediným 

rozdílným parametrem můţe být dosah. Poté vyneseme hodnoty dosahů na linie, odpovídající 

jednotlivým směrovým semivariogramům. 

Takto vynesené body se snaţíme aproximovat, buď kruţnicí v připadě izotropního 

pole, nebo elipsou v případě anizotropního pole.[7] 

 

4.4. Lokální odhad - krigování 

Lokálním odhadem [14] se rozumí výpočet pravděpodobné hodnoty proměnné buď 

v bodě, kde nebylo provedeno měření = bodový odhad, anebo v relativně malé ploše = 

blokový odhad. 

 V zahraničí se uţívá akronymu BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), který 

vystihuje výchozí podmínky krigováni. Jedná se o způsob nalezení nejlepšího (ve smyslu 

nejmenšího rozptylu) lineárního nevychýleného odhadu. Jde o výběr váţeného průměru 

hodnot, který má minimální rozptyl. 
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Podle [15], mějme k dispozici n hodnot dat z(𝑥1), ..., z(𝑥𝑛). Na základě těchto 

dostupných hodnot dat chceme odhadnout lineární kombinaci proměnné Z(x) např. 

pro konkrétní bod z(𝑥0) nebo její průměrnou hodnotu pro určitou studovanou oblast O. 

Odhadované mnoţství označíme následovně: 

𝑧 𝑥0 =
1

𝑂
 𝑧(𝑥) 𝑑𝑥, 

Pro odhad této kvantity předpokládejme lineární kombinaci hodnot dat : 

𝑧∗ 𝑥0 =  𝜔𝛼𝑧 𝑥𝛼 .

𝑛

𝛼=1

 

Problémém je vybrat nejvhodnější váţící faktory 𝜔𝛼 . Pro nejvhodnější výběr vah 

se zavazuje teoretický model semivariogramu definovaný svými parametry (dosah, práh, 

zbytkový rozptyl, anizotropie, ...) 

𝑍∗ 𝑥0 =  𝜔𝛼𝑍 𝑥𝛼 .

𝑛

𝛼=1

 

Výběr vah pro tuto náhodnou proměnnou vykonaný tak, aby odhad byl: 

 nevychýlený: 𝐸 𝑍∗ 𝑥𝑂 − 𝑍 𝑥𝑂  = 0 

 měl minimální rozptyl: 𝐷 𝑍∗(𝑥𝑂) − 𝑍(𝑥𝑂) = 𝑚𝑖𝑛 

4.4.1. Bodový odhad při základním krigování 

Vychází z předpolkadu kvazistacionarity pole v okolí odhadu, přičemţ předpokládáme, 

ţe jednotlivé hodnoty jsou realizací intrinsikční náhodné funkce s semivariogramem, nebo 

realizacemi stacionární náhodné funkce s kovariogramem[16]. 

Vstupní podmínky se transformují do soustavy lineárních rovnic[15]: 

    A  .    X =       B 

 
 
 
 
 
𝛾 𝑥1 ,𝑥1 𝛾 𝑥1 ,𝑥2 …
𝛾 𝑥2 ,𝑥1 𝛾 𝑥2 ,𝑥2 …

: : …

𝛾 𝑥1 ,𝑥𝑛  1

𝛾 𝑥2 ,𝑥𝑛  1

: 1
𝛾 𝑥𝑛 ,𝑥1 𝛾 𝑥𝑛 ,𝑥2 …

1 1 1
𝛾 𝑥𝑛 ,𝑥𝑛  1

1 0 
 
 
 
 

*

 
 
 
 
𝜔1

𝜔2

:
𝜔𝑛

𝜇  
 
 
 

 = 

 
 
 
 
𝛾 𝑥1 ,𝑥𝑂 

𝛾 𝑥2 ,𝑥𝑂 

:
𝛾 𝑥𝑛 ,𝑥𝑂 

1  
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kde 𝛾 𝑥𝑛 ,𝑥𝑛   je hodnota semivariogramu mezi vzorky n a n, 𝛾  𝑥𝑛 ,𝑥𝑛   je hodnota 

semivariogramu mezi vzorkem n a odhadovaným bodem 𝜔𝑁 je váha vzorku N a λ 

je Lagrangeův multiplikátor, který zajišťuje poţadavek minimalizace odchylek a zároveň 

podmínku, ţe suma vah je rovna 1 [16]. 

Kdyţ se vypočte inverzní matice A-1, dostaneme vyjádření:  

𝑋 = 𝐴−1. 𝐵 

Krigovací rozptyl je moţné zapsat ve tvaru: 

𝜎𝑂𝐾
2 = 𝑋𝑇 . 𝐵 − 𝛾 (𝑥𝑂 , 𝑥𝑂), index OK znčí základní krigování (Ordinary Kriging) 

4.4.2. Cross Validation - Bumerangový test 

Ověřování kvality odhadu je moţné provádět pomocí tzv. bumerangového testu. 

Pouţití nevhodné metody vede k vytvoření nereálného modelu loţiska[17]. 

Pro usnadnění výběru vhodné metody se vyuţívá právě bumerangová metoda (Cross 

Validation), kdy se pro bod se známou hodnotou provede výpočet lokálního odhadu 

z ostatních hodnoty. Výsledkem je vypočtená hodnota z v místě, kde známe skutečnou 

hodnotu. Můţeme tedy stanovit chybu odhadu v tomto místě a následně pro všechny body 

(Deutsch 2002, Staněk 1999). Testování lze provést pro konečnou mnoţinu metod odhadu 

(obecně nejen geostatistickými) s různými parametry[17]. 

 

Na základě vstupních hodnot 

𝑍𝑖 = 𝑍(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) ,     𝑖 = 1,2, … , 𝑁, 

se pro kaţdou metodu vypočte ve stejném místě odhad 𝑍𝑖
∗. Chyba odhadu je pak  

𝑒𝑖 = 𝑍𝑖
∗ − 𝑍𝑖  ,     𝑖 = 1,2, … , 𝑁. 

Tyto chyby mohou být analyzovány různým způsobem (Deutsch 2002), především: 

 Distribuce těchto chyb musí být symetrická, s nulovou střední hodnotou 

a minimálním rozptylem. 

 Střední kvadratická chyba 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
 𝑒𝑖

2𝑁
𝑖=1   

musí být minimální. 
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5. Software 

Tato část bakalářské práce se věnuje software pouţitému ke splnění úkolu projektu. 

V první řadě budou stručně popsány produkty ISATIS, Geo-EAS a ArcGIS. Následovat pak 

bude výpis ostatního software pouţitého k vypracování bakalářské práce s velmi stručným 

popisem. 

5.1. ISATIS 

Společně s celou řadou poskytovaných sluţeb je ISATIS produktem společnosti 

Geovariances. Tato společnost je vlastně uskupením nezávislých výrobců software s tradicí 

přesahujicí 20 let. Tato práce byla vytvořena ve verzích ISATIS v9 a ISATIS 2011. 

Na vývoji tohoto produktu se podílí multi-disciplinární tým lidí, sloţený 

z programátorů, inţenýrů, geologů a ekologů. 

Hlavní odvětví, kde se za ta léta prosadili jsou:  

 Geologie 

 Ropný průmysl 

 Studium ţivotního prostředí 

Jedná se o proprietární software, takţe Geovariances upravuje licenci a 

tím zpřístupňuje, nebo odepírá moţnosti, které si zákazník objednal. 

5.2. Geo-EAS 

Podle [9] je GEOEAS sbírká interaktvních softwarových nástrojů pro geostatistické 

analýzy. Tento program je schopen produkovat datové mapy, základní statistiky, zjišťování 

míry závislosti mezi dvěma vzory dat, počítat variogramy a krigovat. 

Poslední oficiální vydanou verzí je 1.2.1 z roku 1991. Tento software byl vydán 

pod záštitou United States Environmental Protection Agency v laboratořích v Las Vegas. 

Jelikoţ jde o opravdu stařičký software, nelze se divit, ţe je podporován pouze pod systémy 

DOS a pozdeji i UNIX. 
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Jedná se o Public domain program, coţ podle [11] v angloamerické právní kultuře 

znamená, ţe tetno software nepodléhá ochraně autorským právem. Lze jej volně vyuţívat 

i upravovat, nevztahují se k němu ovšem ţádné záruky. 

5.3. ArcGIS 

Je produktem společnosti ESRI (Environmental Systems Research Institute) zaloţené 

v roce 1969 V Kalifornském Redlands. Z mále poradenské firmy se za dlouhá léta stala 

nejvetší společnost věnující se GIS aplikacím se zaměřením na uţivatele.[12] 

Na VŠB - TU Ostrava, institutu geoinformatiky zabírá tento software přední místo 

ve výuce. Jedná se o nejkomplexnější GIS na trhu, ovšem extense Geostatistical Analyst byla 

přidána aţ relativně nedávno. Geostatistical analyst, jak uţ z názvu vyplývá je nadstavbou 

s moţností provádění geostatistických analýz prostorových dat s opravdu širokou základnou 

funkcí.[10] 

Podle [12] se ArcGIS skládá z několika komponent: 

 ArcMap 

 ArcCatalog 

 ArcToolbox 

 ArcGlobe 

5.4. Další software 

 OS: Windows (7, Vista), Linux UBUNTU release 9.1 

 Balíček MS Office, Balíček Sun Open Office, 

 webové prohlíţeče 

 Grafické nástroje (Xsane, Gimp 2, Výstřiţky) 

 Adobe reader 
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6. Data 

Zde jsou představena cvičná data, resp. vzorek dat, který je pro znaţší manipulaci 

interpretován pomocí Microsoft Excel. Ve sloupcích A a B jsou zaznamenány prostorové 

sloţky dat, Easting feet (hodnoty ve stopách na východ od počátku souřadnicových os) a 

Northing feet (hodnoty ve stopách na sever od počátku). Další sloupce vypovídají 

o naměřených hodnotách ppm (parts per million) sledovaných veličin. Popořadě tedy Arsenu 

(As), Kadmia (Cd) a Olova(Pb) 

 

 

Obrázek 14: ukázka datového souboru 
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7. Návod ke cvičení 

Návod je rozdělen do několika sekcí, z nichţ pouze první obsahuje čiste instrukce 

k zacházení s programem. Další pak budou kombinací instrukcí vedoucích k dílčím 

výsledkům a interpretací výsledků. Toto je moţné díky intuitivnímu uţivatelskému prostředí 

ISATIS. Začátek návodu je věnován podobě okna programu, zaloţení vlastní studie, nastavení 

pracovního/studíjního prostředí programu a importu dat. Další kapitoly jsou věnovány 

tématům od základních statistických charakteristik výběrového souboru aţ po základní bodové 

krigování. 

7.1. První seznámení a příprava před prací 

Po spuštění programu ISATIS se na hlavním panelu zobrazí tři spuštěné aplikace. 

Local X Console, Exceed a ISATIS. Jelikoţ je ISATIS multiplatformní software, 

a není původem z OS windows, potřebuje ke svému běhu emulátor Exceed 

ISATIS je moţné ovladat za pomoci myši i klávesnice. Ukazatel myši se můţe 

v průběhu práce měnit, pokaţdé je ale zcela intuitivní. 

Níţe je zobrazeno hlavní okno (main window), které je tvořeno třemi částmi 

a ze kterého je přístup ke všem ostatním oknům. 

Tyto tři části tvoří: 

 Rám okna, kde v horní části je jméno programu, verze programu, hardware 

platforma na které aktuálně běţí a jméno aktuální studie. Výchozí se jmenuje 

Isatis-Init. 

 Menu s nabídkou témat. 

 Oblast pod menu se věnuje stavu programu. Oblast se smajlíkem značí, 

ţe je program připraven pracovat. Napravo je ikona od okna zobrazujícího 

zprávy a všechny textové výstupy a dále ikona od okna s chybovými hlášeními. 

 

Obrázek 15: hlavní okno 
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7.1.1. Založení nové studie 

Při spuštění programu je vţdy předvolena studie Isatis-Init. Díky propracovanému 

souborovému manaţerovi je moţné přepínat se mezi jednotlivými studiemi a pracovat tak 

na několika projektech současně. Novou studii zaloţíme pomocí File / Data File Manager 

ze kterého spustíme Study / Create. Pod tématem Study je široká škála operací, pomocí nichţ 

lze nakládat se studiemi. Nová studie má jmeno cvicPAD, pod názvem je na výběr moţnost, 

kam se má sloţka s nově vytvářenou studií uloţit. Základní hodnota je nastavena 

na dokoumenty v domovském adresáři uţivatele. Pomocí Create je vytvořena nová studie a 

Create Study okno se zavře. 

 

Obrázek 16: vytvoření studie 

Následně je v okně Data File Manager k dispozici nová studie cvicPAD, v dolní části 

okna je vypsána fyzická cesta k uloţišti studie. 

Pro pozdější import dat je nutné vytvořit v této studii sloţku, do které budou data 

importována, to se provede v okně Data File Manager prostřednictvím Directory / Create. 

Jméno sloţky je např. Data. 

 

7.1.2. Nastavení studíjního prostředí 

Se provede výběrem Preferences / Study Environment z hlavního okna. Po seznámení 

se s vstupními daty je zřejmé, ţe jednotky prostorové sloţky dat jsou ve stopách. ISATIS 

pracuje v základním reţimu s metrickými mírami, proto je nutné provést změnu jednotek. 

Ta je moţná v záloţce Units, kde se postupně změní jak u vstupních a výstupních délek, 
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tak i u moţnosti zobrazování na osách. Vše ostatní je moţné pro potřeby cvičení zanechat 

ve výchozím nastavení. 

 

7.1.3. Import datové sady 

Prvořadé je vţdy porozumět datové sadě, detailně ji prozkoumat. V tomto případě 

to není nijak sloţité, datová sada je uloţena ve formátu *.xls Microsoft Office. Data jsou 

zaznamenána v 5ti sloupcích, a na 61 řádkách z nichţ první řádek neobsahuje číselné hodnoty, 

ale jsou v něm zaznamenány jména sloupců. 

Import se provede pomocí File / Import / Excel. Dále se nastaví absolutní cesta 

k souboru example.xls ve kterém je uloţena datová sada v prvním listu, ten je nastaven jako 

výchozí. Není zde potřeba přeskočit řádky, ale je zde moţná volba, kdy prví řadek obsahuje 

jména sloupců.  

Import musí být proveden na nějaké místo v rámci studie, pod tlačitkem Points File 

...se zobrazí okno, kde je moţné vytvářet sloţky a soubory v aktivní studii. Pod jménem studie 

je zobrazena sloţka Data, pro vytvoření souboru je nutne ji mít aktivní a poté zvolit New File. 

V tomto případě je vhodné jméno cviceni. 

 

Obrázek 17: výběr složky a souboru 

Potvrzení se provede prostřednictvím OK a okno se zavře. Posledním krokem je určení 

datových polí z importního souboru. V tomto kroku je moţné zvolit poloţku Automatic, poté 

program sám načte jména sloupců z example.xls. Nyní je nutné nastavit parametry pro kaţdou 

jednotlivou poloţku v seznamu prostřednictvím pole Field Parameters. 
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 U Easting feet má poloţka Field Type hodnotu easting(X), jednotka je délková 

ve stopách. Další moţnost nabízí přiřadit hodnotu neznámé hodnotě 

z importovaného souboru, v tomto případě je moţné ponechat N/A. Poslední 

volbou je Output Print Format, který je ve výchozím nastavení v tomto 

momentu správně. 

 U Northing feet má poloţka Field Type hodnotu northing(Y), ostatní parametry 

jsou ve výchozím stavu pro toto cvičení správně. 

 Při As, Cd a Pb je moţné ponechat všechny volby ve výchozím stavu. 

 

Obrázek 18: import 

Po stisknutí tlačitka Import se provede import souboru example.xls do souboru cviceni 

podle zadaných parametrů, poté je moţne okno Excel Import zavřít.  

Pro ověření importu je potřeba otevřít Data File Manager z File / Data File Manager. 

 

Obrázek 19: ověření importu dat 
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7.1.4. Uložení studie 

V tomto okamţiku je vše připraveno pro započetí analýz. Nejdůleţitějším krokem 

je bezpochyby, uloţení cele studie a vytvoření záloţního souboru pro moţnost pozdějšího 

pokračování, případně havárie. 

Uloţení se provede zvolením File / Data File Manager - Study / Save. 

 

Obrázek 20: uložení studie 

7.2. Základní statistické charakteristiky výběrového souboru 

Tato kapitola se věnuje popsání základních statistických charakteristik obsahu arzenu, 

kadmia a olova ve vzorcích. Pokud distribuce hodnot veličin není vhodná pro analýzy 

v dalších kapitolách, provede se jejich transformace, více informací v kapitole 3.4. Vhodná 

rozdělení statistické distribuce sledované veličiny. Všechny termíny uţívané v této kapitole 

jsou popsány výše v kapitole 3. Teorie statistických charakteristik výběrového souboru. 

Vţdy, při novém spuštění zůstává připojena studie, která byla aktivní při předchozím 

uzavření progamu. Pokud je zde jíná, neţ chtěná studie, lze cvicPAD připojit pomocí File / 

Data File Manager - Study / Attach kde se vybere absolutní cesta k souboru s daty. 

7.2.1. Nástroj Quick Statistics 

Pomocí tohoto modulu Statistics / Quick Statistics  je moţné získat číselné 

charakteristiky o výběrovém souboru.  

Prostřednictvím Data / File se otevře okno File and Variable Selector kde prvním 

třemi proměnným v1, v2 a v3 je postupně přiřazen As, Cd a Pb. Přiřazení se provede vybráním 

dotyčného souboru ze stromově zobrazené adresářové struktury v horní části okna. potvrzení 
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operace tlačítkem OK. Dále pak uţ jen vybrat z nabídek: Statistics, Multivariate Statistics, 

Full Statistics, Print Outliers a potvrdit tlačítkem Run. 

Většina alfanumerických výstupů se děje prostřednictvím ISATIS Message window. 

 

Obrázek 21: statistické charatkeristiky 1 

Výsledkem jsou tedy tři tabulky a tři seznamy tzv. Outliers - odlehlé hodnoty. V první 

tabulce se nachází sumy prvků proměnných, minimální a maximální hodnoty a statistické 

průměry. Směrodatná odchylka v tomto případě napovídá o minimálním rozptylu dat okolo 

střední hodnoty u As a významném rozptylu hodnot okolo střední hodnoty Pb, tomu také 

nasvědčuje hodnota relativního rozptýlení dat vzheldem k průměru - variační koeficient 1.15. 

Oproti tomu hodnota variační koef. Cd se blíţí optimální. Vysoké hodnoty šikmosti u As a Pb 

jasně ukazují levostranné rozdělení hodnot, tedy vysoký počet nízkých hodnot měřených 

veličin. Naopak Cd vykazuje téměř normální rozdělení s velmi mírným pravostranným 

rozdělením hodnot. Empirický exces naznačuje výrazné špičatosti u As a Pb, mírne špičatosti 

pak u Cd. 

 

Obrázek 22: statistické charakteristiky 2 
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Odlehlé hodnoty vyskytující se v As a Pb mohou negativně ovlivňovat výsledky 

dalších analýz. Při obvyklém postupu by se analyzoval sběr hodnot, okolí sledovaného území 

a všechny ostatní faktory, které se mohly promítnout do náhodného výběru. Na závěr 

by se pak zhodnotilo, jestli a které hodnoty mají být smazány, nebo zda-li pokračovat 

v analýzách s dvojí sadou dat, tedy jednou bez a druhou s odlehlými hodnotami.  

Na data se lze podívat také prostřednictvím krabicových grafů, zde jsou do jisté míry 

viditelnější jisté charakteristiky, popsané výše.  

Pro vytvoření krabicového grafu: Boxplot, Horizontal, Draw Outliers, One Wiew per 

Variable.  

 

Obrázek 23: krabicové grafy vstupních dat 

Hrany obdélníku tvoří  dolní a horní kvartil. Svislá čára dělící obdélník určuje polohu 

střední hodnoty a kříţek pak aritmetický průměr. "Antény" po obou stranách obdélníku 

ukazují na rozsah hodnot souboru a zelené kříţky odlehlé hodnoty. 

7.2.2. Nástroj Exploratory data analysis 

Tento nástroj se spustí Statistics / Exploratory Data Analysis, oproti Quick Statistics 

nabízí podstatně více funkcí. Je zde moţný nahled na data přímo v mapě, zobrazením 

histogramu a například kvantilově - kvantilovým grafem (Q-Q plot). Všechna takto zobrazená 
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okna jsou interaktivní, pokud dáme zamaskovat jednu hodnotu v histogramu, projeví se to jak 

v mapě, tak například v semivariogramu. 

 

Po načtení dat obsahujících As a Cd je moţné zobrazit histogramy tak, ţe se provede 

výběr obou proměnných v menu a poklepe na ikonu histogramu. Je také moţné vytvořit 

histogram pro kaţdou sadu zvlášť. Poté jsou na horizontalní ose varianty proměnné a 

na vertikální jejich frekvence výskytu. Pro lepší představu je moţné zvolit pro vertikální osu 

počty vzorků - Application / Graphic Specific Parameters kde je nutné zaškrtnout Count of 

Samples a potvrdit. 

Nastavení počtu tříd lze v Application / Calculation Parameter, kde je moţné měnit počet tříd 

po odškrtnutí pole Automatic.  

 

Obrázek 24: výchozí histogram As 

 

Obrázek 25: Q-Q graf As 
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Výchozí nastavení tříd histogramu (obr. 24) není příliš vhodné, v některé třídy nemají 

dostatečnou informační hodnotu, je zde nízký počet hodnot. Jinak ale dokazuje jiţ dříve 

zmíněné skutečnosti. 

Podobně rankilový graf (obr. 24) ukazuje jiţ zmíněné, v počátku lze pozorovat výskyt 

několika hodnot rovných nule a značné mnoţství výskytů aţ k hodnotě dva. Kolem hodnoty 

dva jsou tři výskyty a za touto hranicí se nachazi pouze odlehlé hodnoty. 

 

Obrázek 26: upravený histogram As s maskovanými hodnotami 

 

Obrázek 27: Q-Q graf As s maskovanými hodnotami 

Na obrázku 26 je jiţ upraven počet tříd, zde lze sledovat 1 hlavní distribuci hodnot 

se dvěma odlehlými hodnotami, které jsou označeny červenou barvou. Takto jsou označeny 

tkz. maskované hodnoty. Maskování se provádí pravým tlačítkem myši a výběrem Mask. Tyto 

hodnoty pak nejsou pouţity ve vytvoření Q-Q Plotu (obr. 27), kde lze lépe pozorovat výše 
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zmíněné. Hodnoty v rozmezí 0-1 odpovídají normální distribuci, ale od hodnoty 1 lze 

pozorovat značnou odchylku hodnot. 

 

Obrázek 28: rozmistění vzorků As s vyznačenými extremními hodnotami 

Pro lepší představu o datech lze zobrazit tzv. Base Map, kde lze naměřené hodnoty 

rozeznat podle velikosti kříţků. Odlehlé hodnoty jsou označené červenými čtverci, na základě 

umístění tedy není jasné, zda tyto hodnoty vyřadit či nikoliv. 

 

Dalším krokem je ověření distribuce hodnot ve vzorcích Cd. Postup je stejný jako 

u As, tedy vhodně intepretovat histogram a Q-Q plot. U výchozího histogramu obsahu Cd 

(obr. 29) lze pozorovat nehomogenitu, existenci několika dílčích distribucí. Tady se opět 

projevuje, jak je důleţité určit správně počet tříd, jelikoţ lze zároveň pozorovat významné 

rozdíly četností ve třídách a tak má část tříd velmi malou informační hodnotu. 

 

Obrázek 29: výchozí histogram kadmia 
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Zkoušením počtů tříd lze dospět k vysledku jako na obrázku 30. Relativně dobré 

zastoupení četností ve třídach, je zde zřetelná jiţ jen jedna distribuce a lze říci, ţe se celé 

rozdělení hodnot velmi blíţí normálnímu rozdělení. Tomu, ţe jsou data rovnoměrně rozdělena 

nasvědčuje i koeficient šikmosti -0,15 (obr.21). 

To potvrzuje i Q-Q Plot, kde hodnoty do jisté míry sledují přímkový graf, na první 

pohled je zřejmá odchylka okolo hodnoty 11 jednotek Cd, při hlubším zkoumání pak i kolem 

hranice 7mi jednotek Cd. 

 

Obrázek 30: upravený histogram kadmia 

 

Obrázek 31: Q-Q graf kadmia 

Tuto podkapitolu lze uzavřít tak, ţe do dalších analýz by měl As vstupovat jednak jako 

výchozí data a také jako data transformovaná, nelze totiţ v tomto okamţiku určit do jaké míry 

bude mít distribuce vliv. 
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V případě Cd se distribuce natolik blíţí jednoduché normální distribuci, ţe je moţné 

tuto výchozí distribuci pouţít v následných analýzách. 

7.3. Transformace do normovaného normálního rozdělení 

Program ISATIS má dva nástroje pro transformaci hodnot proměnné do normovaného 

normálního rozdělení a jeden nástroj pro zpětnou transformaci. Prvním, jednodušším a 

pro tento účel postačujícím nástrojem je Normal Score Transformation, dále jen NST,  jedná 

se o zjednodušenou verzi druhého nástroje s názvem Gaussian Anamorphosis Modeling. 

Ke zpětné transformaci slouţí nástroj Gaussian      Raw variable transformation. 

7.3.1. Normal Score Transformation 

Nástroj NST lze spustit z Statistics / Data transformation / Normal Score 

Transformation. Po vybrání vstupních dat, As, a zadaní jména výstupu arsenic_nst uţ stačí 

pouze spustit transformaci tlačítkem Run.  

Nástroj NST vyuţívá Frequency Inversion transformace, ta vyuţívá kumulativních 

četností hodnot, coţ umoţňujě přiřadit dvěma bodům se stejnou hodnotou dvě různé hodnoty 

po transformaci. 

 

Výsledná distribuce hodnot po užití nástroje NST zobrazená pomocí nástrojů 

Exploratory Data Analysis a Quick Statistics. 
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Obrázek 32: histogram distribuce hodnot As po transformaci 

 

Obrázek 33: Q-Q graf distribuce hodnot As po trasformaci 

Transforomvaná data vykazují téměř normované normální rozdělení, aritmetický 

průměr je roven nule, min. a max. hodnoty jsou -2,22 a +2,22 a směrodatná odchylka je 0,98 

a rozptyl je 0,96. Sešikmení je rovné nule a hodnota špičatosti rapidně klesla na hodnotu 2,61. 

 

Obrázek 34: quick statistics nad daty arzenu_nst 

Takto připravená data bezpochyby zaručují lineárnost vstupních dat. 
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7.4. Základní korelační a regresní analýza 

V této kapitole bude provedena analýza nad daty As, transformovanými daty As a Cd. 

Všechny pojmy a princip korelace a regrese jsou popsány výše, v kapitole 3.6. 

Pro vykreslení závislostí mezi prvky slouţí nástroj Exploratory Data Analysis. Z proměnných 

se vyberou ty dvě, mezi nimiţ má být studována závislost, korelogram se vykrelí po spuštění 

Scatter Diagram, který se nachází mezi ikonami ve spodní části okna. 

Pro lepší představu je výhodné zapnout vykreslení regresní přímky Application / 

Graphic Specific Parameters, kde se ve vyskakovacím okně zaškrtne Draw the Linear 

regression Y|X.  

Funkce Application / Invert Variable Order  umoţňuje záměnu proměnných ve vztahu 

k osám. Pro obě volby, tedy např. Ac x Cd a Cd x As doporučuji kontrolu rovnice regresní 

přímky, kde by měla být dána přednost té, jeţ má menší konstanty a a b. Výpis se provede 

z Application / Report global Statistics a je aktuální vţdy k dané orientaci proměnných 

na osách. 

 

Obrázek 35: výsledek korelační analýzy nad výchozími daty As a Cd 

Po záměně proměnných na osách a subjektivním hodnocení rovnicí regresních přímek 

lze usoudit, ţe je zde jasná závislost obsahu Cd na obsahu As ve studovaném území (obr. 35). 

Koeficient korelace však není vysoký, to je z části zapříčeněno dvěma odlehlými hodnotami 

As a částečně také rozloţením distribuce hodnot As. Rovnice regresní přímky splňuje 

podmínku nejniţších koeficientů. 
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Obrázek 36: rovnice regresní přímky k obr. 35 

 

Při prvním pohledu na vykreslenou regresní přímku (obr. 37) je průběh prokazatelně 

lepší, neţ v předchozím případě. To dokazuje i koeficient korelace, který vzrostl z 0,66 

na 0,84, coţ je hodnota na základě které lze říci, ţe zde existuje prokazatelná závislost 

na vývoji hodnot proměnných As a Cd ve studované oblasti.  

 

Obrázek 37: výsledek korelační analýzy nad normovanými daty As oproti Cd 

 

Obrázek 38: rovnice regresní přímky k obr. 37 

Výsledkem této jednoduché průzkumové analýzy je, ţe existuje závislost obsahu Cd 

na As. Za tohoto předpokladu dávají v této analýze lepší vysledek transformované hodnoty 

As, oproti původním datům. Bylo by proto vhodnější pokračovat v analýzách s normovanými 

hodnotami arzenu. 
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7.5. Strukturální analýza 

V této kapitole bude provedena strukturální analýza nad daty Cd. Všechny pojmy 

a postupy pouţité v této kapitole jsou vysvětleny a popsány v pakitolách 4.1. 4.2. a 4.3. 

Nejprve se provede výpočet a interpretace všesměrného semivariogramu. Dále budou 

tyto hodnoty pouţity při konstrukci směrových semivariogramů a na závěr se z výsledků 

dosahů pro jednotlíve směry vyhodnotí, zda-li se jedná o izotropní, či anizotropní pole. 

7.5.1. Výpočet všesměrného experimentálního semivariogramu 

Ke strukturální analýze opět slouţí nástroj Exploratory Data Analysis. Z proměnných 

se vybere výše zmíněné cadmium, nad kterým má být analýza provedena. Nástroj pro práci 

se semivariogramem se nachazí opět ve spodní části okna, reprezentuje jej ikona s obrázkem 

variogramu.  

 

Obrázek 39: experimentální semivariogram hodnot Cd bez úprav 

Zde se naskytá moţnost zobrazení počtu páru v jednotlivých krocích přimo do grafu 

prostřednictvím Application / Graphic Specific Parameters kde je toto moţné zaškrtnutím 

pole Numbers of Pairs. Dále je praktické zobrazit pod grafem histogram četností párů 

zaškrtnutím Histogram of Pairs, dále je doporučeno změnit výběr na Experimental 

Variogram. 

Nyní je nutné upravit parametry semivariogramu tak, aby jej šlo vhodně interpretovat, 

Application / Calculation Parameters. Nabídka List of Options obsahuje všesměrný 

a směrový, kde v je tomto případě nutné ponechat všesměrný. Pokud se myší klikne do pole 
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pod Direction otevře se nové okno Direction Definition, kde se zadávají parametry výpočtu. 

Velikost kroku je ve výchozím nastavení rovna polovině rozptylu, dobré výsledky však, 

ze zkušností, dávají hodnoty o něco menší neţ je hodnota rozptylu, třeba 15. Z velikosti pole 

je zřejmé, ţe dosah nebude větší neţ přibliţně 100 stop, tedy počet kroků lze nastavit na 9. 

Tolerance je ponechána na výchozí hodnotě (obr. 40). Pomocí Apply se změny projeví 

ve vykresleném semivariogramu, takto je moţné měnit hodnoty a okamţitě sledovat jak se 

změny projevují. 

 

Obrázek 40: upravený experimentální semivariogram hodnot Cd 

Na obrázku 40 lze pozorovat vhodně upravený semivariogram s hodnotami: 

 

Velikost kroku 15 

Počet kroků 9 

Dosah 135 

 

Při opakovaných zkouškách, kdy se mění velikost kroku, se mění i počty páru 

v jednotlivých krocích. Zde se jedná vţdy o subjektivní hodnocení, v kaţdém kroku by mělo 

být dostatek páru (věrohodnost), při změnách délky kroku by se počty párů nemněly výrazně 

měnit (stabilita). Takovýto model je pak vhodný a je nutné uloţit jeho parametry Application / 

Save in Parameter File např. jako cd_vario. 
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Obrázek 41: charakteristiky experimentálniho semivariogramu hodnot Cd 

Takto se budou ukládat výstupy pokaţdé, kdy budou potřeba jako vstupy do dalších 

analýz. V ISATIS je dostupný manaţer pro tyto Parameters Files a to File / Parameters Files. 

7.5.2. Výpočet směrových experimentálních semivariogramů 

Před započetím interpretace všesměrného semivariogramu je vhodné spočítat také 

směrové semivariogramy, jelikoţ se k tomu uţívá stejného nástroje Exploratory Data 

Analysis.  

Výběrem Cd a kliknutím na Variogram Map, ve spodní části okna na levé straně, 

se otevře nabídka Variogram Map Calculation Parameters, kde se nastaví: 

počet směru na 4, 

počet kroků 9, 

délka kroku jako v předchozím, stabilním modelu, na 15, 

tolerance kroku na hodnotu 1 a minimální počet párů na buňku 1. 

 

Z nabídky Application / Graphic Specific Parameters se vybere vykreslení histogramu 

párů a zobrazení legendy. V tomto případě je moţné vyuţít vyhlazování, po nastavení 

na hodnotu 2 je interpretace přesnější. 

Po kliknutí do oblasti mapy pravým tlačítkem myši a vybráním Activate All Direction 

se stane mapa interaktivní a je moţné, kliknutím na číslo příslušného směru, vybrat tento 

směr. Semivariogramy pro vybrané směry lze zobrazit opět kliknutím právého tlačítka myši 

do oblasti mapy a potvrdit výběrem Activate Direction. 
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Z histogramu četností párů bodu (obr. 42) je zjevné, ţe semivariogramům nelze 

přikládat vysokou váhu, jelikoţ je jejich zastoupení v počátcích variogramů nízké. Hrubým 

odhadem však lze říci, ţe variabilita hodnot pro směry N0°, N45° a N135° je podstatně vyšší, 

neţ je tomu u směru N90° (V - Z) kde lze pozorovat kontinuitu. 

Pro pozdější vyuţití se parametry směrových semivariogramů dají uloţit opět 

prostřednictvím Application / Save in Parameter File např. jako cd_variomap. 

 

Obrázek 42: experimentální směrové variogramy s grafickým znázorněním anizotropie 
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Jelikoţ tento nástroj neumoţňuje nastavení všech parametrů a některé jsou 

jiţ přednastaveny, je nutná jejich úprava. Ta se provede pomocí nástroje pro práci 

se semivariogramem, jako dříve u všesměrného semivariogramu.  

V tomto případě je však moţné načíst data z Variogram Map (cd_variomap) a změnit 

pouze přednastavené hodnoty ISATISem. Změna se týká úhlové tolerance, kde se nastaví 

vhodnějších 15° a delkové tolerance ze 150% na 50%. 

 

Obrázek 43: upravené hodnoty směrových variogramů 

Po potvrzení OK se vykreslí semivariogramy s novými parametry u kterých lze 

pozorovat větší nestabilitu, neţ v předchozím případě. Ta je zapříčiněna zmenšením hodnot 

tolerancí, které jsou v tomto případě reálnější. Nyní se hodnoty zvonu uloţí Application / Save 

in Parameter File např. jako cd_variomap_upd. 
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Obrázek 44: směrové variogramy po úpravě hodnot tolerancí 

7.5.3. Výpočet teoretických modelů semivariogramu pomocí 

nástroje Variogram Fitting 

Jak jiţ z názvu vyplývá, jedná se o nástroj, který konstruuje modely na základě hodnot 

experimentálních semivariogramů. Spustí se z Statistics / Variogram Fitting, kde je nutné 

zadat řadu parametrů. 

 

Výpočet prvního modelu se provede nad všesměrným experimentálním 

semivariogramem, pak bude následovat vypočet pro směrové experimentální semivariogramy. 

 

 Nejříve se tedy zvolí zdrojový experimentálni semivariogram vypočtený v kap. 7.5.1. 

se jménem cd_vario. Dále se z nabídky Model Initialization  vybere sférický typ a přidat 

zbytkový rozptyl. Následující poloţkou je Variogram Model, kde je nutné vytvořit nový 

model pro všesměrný teoretický semivariogram např. se jménem cd_omnimodel. Po kliknutí 

na Global Window se zobrazí semivariogram jiţ s nejvodnějším teoretickým modelem, ten se 

dá samozřejmě dále upravit pomocí Edit.  
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Obrázek 45: nástroj pro úpravu modelu všesměrného semivariogramu 

Parametry modelu je, pro snaţší zapamatování vhodnější zaokrouhlit. Typ funkce 

ISATIS zvolil za sférický, dosah 107 stop, práh 11.2 a zbytkový rozptyl má hodnotu 5. 

 

Obrázek 46: parametry modelu všesměrného semivariogramu 

Tento teoretický model (obr. 47), se po subjektivním hodnocení, jeví jako dostatečně 

vhodný. Uloţení modelu se potvrdí Run (Save). 
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Obrázek 47: experimentální semivariogram se sférickým teoretickým modelem 

 

Nyní následuje výpočet modelu pro směrový experimentální semivariogram. Zde je 

postup prakticky stejný jako u všesměrného. Zadá se cesta k cd_variomap_upd, vytvoří se 

nový model, např. se stejným jménem a následuje úprava parametrů modelu. 

ISATIS zvolil typ sférický, ten nesmí být jiný oproti všesměrnému. Je zde zapnutá 

anizotropie, ovšem parametr delší osy se zdá být příliš velkým. Pomocí Anisotropy Definition 

se dá zobrazit natočení os. Natočení je zhruba 75° od kladné osy Y, kde osa anizotropie V 

má dosah zhruba 58 stop a osa U 469 stop. Je zřejmé, ţe poslední hodnota je nesprávná.  

Program ISATIS neumoţňuje, v tomto kroku, podrobnější nastavení jednotlivých 

směrových modelů. Z výpočtu směrových semivariogramů je jasné, ţe tuto hodnotu 

zapříčiňuje směr N90°, to potvrzuje i natočení anizotropie. Osa anizotropie U odpovídá směru 

geologické osy X (odchylka přibliţne 15°) na kterém je proveden výpočet variogramu N90°. 

 

Obrázek 48: vyjádření natočení anisotropie 
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V tomto okamţiku nelze pokračovat ve výpočtu modelu anizotropie. Je nutné nejprve 

zjistit dosah pro směr N90°, se stejnými parametry jako u směrových semivariogramů. 

To se provede opět v nástroji Exploratory Data Analysis a model je vypočten v nástroji 

Variogram Fitting. Pro tento směr zvolil ISATIS dosah přibliţne 114 stop. 

 

Nyní je moţné pokračovat v definci modelu anisotropie, kde se hodnota dosahu podél 

osy U nastaví na vypočtených 114 stop. 

 

Obrázek 49: úprava parametrů modelu anisotropie 

Po potvrzení parametrů OK je moţné si modely prohlédnout prostřednictvím Fitting 

Window a Global Window.Pro zpřehlednění lze modely zobrazit zvlášť, či v libovolných 

kombinacích prostřednictvím Application / Variable and Direction Selection. 
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Obrázek 50: zobrazení modelů pro směry N0 a N45 

 

Obrázek 51: zobrazení modelů pro směry N90 a N135 

Všechny parametry se uloţí do modelu cd_variomap_upd po kliknutí na Run(Save). 

 

7.6. Bumerangový test - Cross Validation  

Tento nástroj, metoda, slouţí k ocenění vhodnosti vypočteného modelu vzhledem 

k datům a k nalezení optimálních parametrů krigování [15].  

Nyní se provedou Xvalidace nad modelem všesměrného semivariogramu a poté 

nad modelem směrových semivariogramů. U modelu s vhodnějšími výsledky se pak provede 

optimální nastavení hodnot pro výběr sousedů při krigování. 

Spouští se z Statistics / Modeling / Cross-Validation. Počet proměnných se nastaví 

na 1, vybere se soubor cadmium, zaškrtne se pole Graphic Representation a vytvoří se nový 
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soubor např. unique, který bude nositelem parametrů o hodnotách sousedství. Po kliknutí 

na Edit u Neighborhood by měl být ve výchozím nastavení Neighborhood Type nastaven 

na Unique. Prvním modelem bude tedy vybrán cd_omnimodel. Po stisknutí Run se zobrazí 

přehledná statistika pro chyby odhadu. 

 

Obrázek 52: výsledek X validace cadmia 

Zde je moţné pozorovat rozmístění a závislost hodnot odhadovaných a původních, 

zde lze pozorovat lineární závislost okolo regresní přímky, koeficient korelace však není 

vysoký. Stejně tak koeficient asymetrie chyb je poměrně dosti nízky s hodnotou 0.013.  

Důleţitější výsledky se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši do pole a zvolením 

Save Selection In. Výsledek na obr. 53. 
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Obrázek 53: výsledek Xvalidace na všesměrném modelu 

Podle [15] by se měla hodnota rozptylu standardizované chyby blíţit co nejvíce 1 

a průměr chyby hodnotě 0. Výsledek této analýzy není tedy špatný. 

 

Teď se provede Xvalidace s modelem směrových variogramů cd_variomap_upd, 

výsledek vypadá následovně: 

 

Obrázek 54: výsledek Xvalidace na směrovém modelu 

U tohoto modelu je výsledek rozptylu standardizované chyby výrazně lepší neţ 

u předchozího (obr. 54). Hodnota koeficientu asymetrie chyb je u tohoto modelu také 

podstatně vyšší neţ u předchozího, jak je patrné z obr. 55. 
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Obrázek 55:výsledek Xvalidace na směrovém modelu 

Z porovnání předešlých výsledků je zřejmé, ţe model zahrnujicí anizotropii 

je pro krigování lepším kandidátem. 

Jak uţ bylo řečeno výše, tento nástroj také umoţňuje nastavení okolí, které vstupuje 

do výpočtu. Zde je moţné nastavit několik parametrů, zkoušením je moţné najít nejvhodnější 

kombinaci, tak, aby hodnota rozptylu standardizované chyby byla co nejbliţší hodnotě 1. 

Nejlepší výsledek 1,00108 dává nastavení okolí, kde je osa U rovna 120 stopám, osa V 

60 stopám, okolí je rozděleno do čtyř sektorů s min. a max. počtem vzorků 1 a 10. 

 

Obrázek 56: Xvalidace výsledků s nastavenými parametry okolí 
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Obrázek 57: nastavení parametrů okolí 

7.7. Krigování 

Celá procedura odhadu neznámých hodnot je popsána výše v kap. 4.4.  

Před započetím krigování je nutné nejprve vytvořit cílový rastr File / Create Grid File, 

kde je první poloţkou jméno nového gridu např. cd_znecisteni. Další vstupní hodnoty jsou 

popsány níţe v obr. 58. 

 

Obrázek 58: nástroj pro tvorbu grid souboru 
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Pro odhad hodnot se pouţije nástroj (Co-)Kriging, který je v nabídce Interpolate / 

Estimation / (Co-)Kriging. Do Input File se vybere soubor s hodnotami cadmia, do Output 

File se vybere nově vytvořený grid, ve kterém se vytvoří nová proměnná se jménem 

cd_odhad. 

 

Obrázek 59: tvorba proměnné v gridu 

V podoblasti Kriging Parameters je potřeba zadat model, který nejvěrohodněji 

popisuje vývoj proměnné v poli, tedy cd_variomap_upd a také zadat parametry okolí. 

Výběrem unique by se měly načíst poslední známé parametry, ty vhodné jsou zobrazeny 

na obrázku 57. Po stlačení Run proběhne odhad a zápis nových hodnot do gridu.  

 

Obrázek 60: nástroj Standard (Co-)Kriging 
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Pro zobrazení grafických výsledků má ISATIS nástroj 3D Viewer, který se nachází 

pod Display / 3D Viewer. Toto prostředí je svým uspořádáním podobné ArcGIS, ovšem 

nenabízí ani zlomek moţností, co se týče nastavení legendy, barevné škály či změny jednotek 

na osách. Také proto je výsledný grid zobrazen na osách, které mají jako jednotku délky metr.  

 

Obrázek 61: výsledek odhadu hodnot Cd(ppm) 
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8. Zobrazení a porovnání výsledků lokálního odhadu, 

porovnání možností ISATIS, ArcGIS a Geo-EAS 

8.1. Zobrazení a porovnání výsledků lokálního odhadu 

V programu ArcGIS byl rovněţ proveden lokální odhad hodnot Cd v půdě. K tomu 

slouţila extenze Geostatistical Analyst, kde byly při výpočtech zadávány, do jisté míry, stejné 

vstupní parametry, jako při odhadu v ISATIS: Podle výsledků Cross-Validation vyšel nejlépe 

sférický teoretický model s dosahem anizotropie VZ 168 stop a SJ 74 stop s hodnotou 

natočení 15°. 

 

Obrázek 62: vizualizace výsledků lokálních odhadů v prostředí ArcGIS 
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Pro vizualizaci byl záměrně volen grid s velikostí buňky 2,97stopy, aby tak lépe 

vynikly rozdíly v odhadech. Barevná škála byla zvolena ze stejného důvodu. 

Rozdíl v JV rohu je zřetelný na první pohled. Zatímco v ArcGIS jsou v této části 

zastoupeny intervaly hodnot az po interval 6,1-8 (ppm), ISATIS zde odhadnul hodnoty v 

rozmezí 0-2(ppm). Tato nestabilita je zapříčiněna, jednak nedostatečným počtem vzorků v této 

oblasti a také poněkud výššími hodnotami dosahu anizotropie v ArcGIS.  

Velmi podobné rozdíly je moţné pozorovat také v JZ a SZ rohu studované oblasti. 

I zde jsou, opět ve větší míře, zastoupeny nízké hodnoty na odhadu z ISATIS. 

Oproti tomu ve středu studovaného území je vývoj hodnot velmi podobný u obou z 

výše jmenovaných odhadů. 

 

Pokud se srovnají předešlé odhady vývoje obsahu Cd v poli s vizualizací v prostředí 

Geo-EAS, tak je na první pohled zřetelná podoba ve vývoji hodnot v pásu táhnoucím se 

ve směru VZ. Toto schéma můţe dobře poslouţit pro hrubou představu o vývoji hodnot v poli, 

ovšem pro detailní porovnání je nevhodné. 

 

Obrázek 63: vizualizace krigovacího odhadu v prostředí GeoEAS 
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8.2. Porovnání možností ISATIS, ArcGIS a Geo-EAS 

V této kapitole jsou pouţité programy porovnány především z uţivatelského pohledu. 

Část hodnocení je subjektivní a je zaloţená na přímém srovnání programů v průběhu tvorby 

této práce. Další částí je pak srovnání těchto programů z pohledu podporovaných formátů. 

 

Z hlediska uživatelsky přívětivého rozhraní (Human-Computer Interface) není 

jednoduché tyto tři specializované programy srovnat. Kaţdý má svá specifika, pokud půjde 

o srovnání na základě přívětivosti k uţivateli, zde bude na prvním místě pravděpodobně 

ArcGIS. Zde můţe prakticky kdokoliv vytvořit např. digitální půdní model pomocí 10-ti 

kliknutí myší, v takovém případě tomu bude samozřejmě odpovídat kvalita výsledku. Pokud 

je tedy zanedbána kvalita lokálního odhadu a jde jen o náročnost na uţivatele při této operaci, 

je na druhém místě Geo-EAS. ISATIS pak klade největší nároky na seznámení se uţivatele 

s jeho prostředím a pochopení hiearchie procesů vedoucích k výsledku lokálního odhadu. 

Ovládání je z pohledu dnešní doby nejsloţitější v programu Geo-EAS, to mu však 

neubírá na funkčnosti. Pracovní prostředí z r. 1991, stejně jako např. v textovém editoru T602,  

je pro dnešní uţivatele nepraktické. GUI (Graphical user interface) jsou v ISATIS i ArcGIS 

na velmi vysoké úrovni, ikdyţ modely řízení jsou pojaty rozličně. Lze říci, ţe ISATIS nabízí 

širší moţnosti nastavení a tak můţe ArcGIS vypadat, např. při exploratorní analýze, méně 

náročnější na ovádání. 

Počet datových formátů podporovaných v jednotlivých programech se značně liší. 

S nejvyšším počtem vyčnívá ArcGIS, ovšem ISATIS a Geo-EAS jsou oproti němu 

specializované programy v oblasti geostatistiky. Všechny tři programy pak mají společný 

pouze jediný formát a to ASCII. 

Software Čtení Import Export 

ISATIS 20 20 18 

Geo-EAS 10 10 10 

ArcGIS 94 97 76 

Tabulka 1: přehled software a počtů formátů se kterými operují 
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9. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámit se s prostředím ISATIS a vytvořit půdní digitální 

model nad daty znečištění půdy. Dále vytvořit a porovnat modely z programových produktů 

GeoEAS a ArcGIS nad stejnými daty a shodnotit moţnosti těchto produktů.   

První teoretická část práce byla zaměřena na vybrané matematické statistické 

charakteristiky a geostatistiku, kde jsou vysvětleny postupy a metody aplikované v další části 

této práce. 

Druhá část seznamuje čtenáře s pouţitým software při tvorbě této práce a demonstruje 

data, která byla vybraná pro tuto práci. 

Třetí část byla věnována zpracování dat v programovém produktu ISATIS 2011, kde 

byly pouţity postupy, pojmy a metody z matematické statistiky a geostatistiky. Toto 

zpracování je doplněno vysvětlujícím textem, tak aby mohlo čtenářům slouţit jako vodítko při 

samostatné práci. V posledním kroku byly graficky vizualizovány také výsledky z 

programových produktů Geo-EAS a ArcGIS a bylo provedeno porovnání moţností těchto 

produktů z uţivatelského hlediska. 
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